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DECRET
PREZIDENȚIAL

privind conferirea ordinului „23 August" clasa 1 revistei 
„Contemporanul"

'entru contribuția adusă la pro
movarea concepției materialist dialec
tice și a principiilor socialismului ști
ințific, la afirmarea valorilor culturii și 
științei românești și la înfăptuirea po
liticii culturale a partidului și stalului 
nostru.

prilejul împliniri; a 100 de ani

de ia apariția primului număr al revis
tei „Contemporanul",

Președintele Republicii Socialiste 
România decretează:

Articol unic. — Se conferă ordinul 
„23 August" clasa I revistei „Contem
poranul".

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL?

Adunare festivă

O înaltă îndatorire patriotică

Crește plusul la extracția de cărbune 
cocsificabil

Activitatea rodnică a minerilor, inginerilor și 
tehnicienilor celui maț puternic colectiv de mun
că al Văii Jiului — I.M. Lupeni — care s-au an
gajat să extragă in luna iulie, peste prevederi, 2000 
tone de cărbune cocsificabil, s-a materializat cu o 
zj înaintea încheierii primei decade a lunii prin- 
tr-un plus de 1500 tone de cărbune cocsificabil. In 
ziua de 9 iulie s-a înregistrat aici, pentru a treia 
oară în această lună, o producție zilnică mult su- 
pVrioară cantității de 7000 tone — cifră care la 
începutul acesluj an reprezenta nivelul „de vîrf“ al 
extracțiilor zilnice —, respectiv 7164 tone de căr
bune.

Aflate într-o permanentă competiție pentru a 
răspunde prin fapte rodnice chemării de a da pa
triei cît mai mult cărbune cocsificabil. colectivele 
sectoarelor obțin însemnate succese. Un debut re
marcabil l-au avut in acest sens minerii sectoru
lui VI, întrecuți însă în zilele din urmă de cei 
din sectoarele II și V — acest din urmă colectiv Se 
afla, ieri, pe primul loc al întrecerii. Prin plusuri
le primei decade a lunii iulie; colectivul I.M. Lu
peni a „urcat" Ia peste 4 000 tone de cărbune coc
sificabil producția extrasă peste plan de la înce
putul anului.

Capacități pentru 
aerajul noilor cîmpuri 

miniere
Constructori; șantieru

lui din Petrila 
I.C.M.M., împreună 
beneficiarii, 
în urmă cu două 
„rotirea" celor 
ventilatoare de mare ca
pacitate care formează 
stația de aeraj din noul 
cîmp minier Petrila-Sud. 
Intrarea în probe a noii 
stații de aeraj va asi
gura în următoarele 
luni dezvoltarea în ritm 
susținut a lucrărilor 
miniere de deschideri și 
pregătire 
din acest 
— o nouă 
creștere a 
cărbune din Valea Jiu
lui in actualul cincinal.

al 
cu 

au efectuat 
zile 

două

a straielor 
cîmp minier 
capacitate de 
producției de

Productivități ridicate în abatajele cu tehnologii moderne
(ele trei brigăzi de 

mineri ale I.M l’aroșeni 
care utilizează în abata
je tehnologii de virf 
pentru exploatarea căr
bunelui — 
mecanizate de 
re și tăiere — 
această lună 
remarcabile la
rii producție fizică 
productivitatea i 
Intr-o singură zi, 
lie, din abatajul 
găzii conduse de

complexe 
susține- 

obțin în 
realizări 
indîcato- 

Și 
muncii. 
, 9 iu- 

bri- 
Nicolae

Andrașic, de la sectorul 
II al minei, a fost extra
să o producție de 800 
tone de cărbune — cu 
185 <le tone peste nivelul 
planificat. Tot aici a 
fost realizată și cota re
cord a zilei la produc
tivitatea muncii — 17
tone pe post, respectiv o 
depășire de 5,5 tone a 
productivității muncii 
planificate. Ortacii șe
fului de brigadă Titu 
Teacenco, sectorul

I, au extras peste plan 
in aceeași zi 171 tone 
de cărbune, cu o depă
șire a productivității 
planificate de 2,7 tone 
pe post. Cu un plus de 
70 tone de cărbune și, 
respectiv, 200 kg/post 
la productivitatea mun
cii și-a consolidat suc
cesele de pină acum și 
brigada condusă <le Fran- 
cisc Fazakas care lucrea
ză intr-un abataj me
canizat din stratul 18. y

care se

Consfătuire

Printre brigăzile 
realizări frumoase 
cadrul sectorului 
de la I.M. Livezeni 
numără și cea 
să de minerul 
Miclea. Depășirea 
plan realizată in 
tul lunii trecute 
ge aproape 200 
cărbune.

cu 
în

I 
se

condu- 
Remus 

de 
con- 
atin- 
tone

Azi și mîine, în Va
lea Jiului se desfă- 

consfătuirea cu 
schimb de 
pe tema 

socialistă, 
și eficient 
plenară a

!

șoară 
caracter de 
experiență 
„întrecerea 
cadru larg 
de afirmare 
formațiilor de lucru și 
a conducătorilor aces
tora în aplicarea nou
lui mecanism economi- 
co-financiar, extinde
rea și generalizarea 
experienței înaintate, 
a inițiativelor și meto
delor de muncă cu re
zultate remarcabile în 
îndeplinirea sarc>nilor 
de plan și a angaja
mentelor asumate în în
trecerea socialistă pe

anul 1981" — acțiune
de amploare organiza
tă de Combinatul mi
nier Valea Jiului îm
preună cu Uniunea 
sindicatelor din ramu
ra mine, petrol. geo
logie și energie elec
trică și Consiliul mu
nicipal al sindicatelor.

Avînd la baza 
țierii ei orientările 
indicațiile date de 
varășul N i c o 1 
Ceaușescu la Congresul 
U.G.S.R. șj la marele 
forum al democrației 
muncitorești, acțiunea 
are ca scop antrena-

I. BĂLAN

ini-
Și 

to- 
a e

j

(Cont, in pag. a 2-a)

In planul obiectivelor 
de investiții aprobate su
plimentar pentru a fi 
construite în Valea Jiu
lui, la indicația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului, aU fost incluse și 
noi spații comerciale. Ce 
scoate în evidență, acum 
la mai bine de trei ani de 
la aprobarea acestui plan, 
analiza stadiului de rea
lizare a obiectivelor su
plimentare de investiții 
în domeniul comerțului ?

De la bun început se 
poate afirma că stadiul de 
execuție nu este nici pe 
departe satisfăcător. Sin
gurul obiectiv terminat 
și pus în funcțiune, abia 
la finele trimestrului I 
a.c.( îl constituie extin
derea laboratorului de 
produse zaharoase din o- 
rașul Petrila. Alte șapte 
obiective, respectiv ma
gazinul universal cantina- 
restaurant din troșani, 
cantinele restaurat si 
complexele de alimentație

Centenarul revistei „Con
temporanul" a fost marcat, 
vineri după-amiază, in Ca
pitală, printr-o adunare fes
tivă, desfășurată în sala 
de marmură a Casei Scîn- 
teii.

Au luat parte redactori 
ai presei noastre, repre
zentanți ai vieții cultural- 
științifice din Capitală și 
din țară, activiști de partid 
și de stat, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă Și

obștești, un mare număr 
de cititor; ai revistei.

Cei prezenți au primit 
cu vii aplauze, cu o deose
bită însuflețire Mesajul 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresat revistei 
„Contemporanul" la o su
tă de ani de la apariția 
primului său număr. Par- 
ticipanții la adunare au 
dat. astfel, expresie satis
facției față de aprecierile 
formulate în cuprinsul Me
sajului. dragostei și recu-

noștinței profunde 
de secretarul general 
partidului, președintele re
publicii, pentru activitatea 
neobosită pe care o consa
cră progresului neîntre
rupt al țării și fericirii po
porului, înfloririi continue 
a culturii noastre socialis
te.

Mesajul a fost citit de to
varășul Ilie Radulescu, se
cretar al C.C. al P.C.R.

(Continuare Ir pag a 4-a}

întărirea disciplinei tehnologice, rezervă hotărîtaare 
pentru redresarea producției

blemele obiective au fost 
rezolvate și, 
ță. colectivul 
trece la 
tanțelor.

Astfel, 
direcția 
create la 
lui prin 
înainte
pulul, a unui complex de 
susținere mecanizată au 
fost eliminate pe parcurs, 
afectînd. 
realizările

in consecin- 
va putea 

recuperarea res-

denivelările pe 
zăcământului, 

începutul anu- 
scoate

de limita
rea 
cîm-

organ i- 
întregul

telmici- 
centrală 

au 
stabilirea, lună

prelimi- 
saraina

La nerealizările mari 
pe care le înregistrează în 
în acest an mina Lonea, 
sectorul III de producție 
deține o „contribuție" de
loc de invidiat, concreti
zată în primele cinci luni 
printr-un minus de pes
te 12 000 ;one de cărbune. 
Iar aceasta in pofida fap
tului că linia de front, 
dotarea sectorului cu uti-- 
lajele de înaltă 
tale, poziția sa
în ansamblul minei 
justificat 
de lună, a unor 
narii ridicate în 
colectivului.

Care au fost 
principale care au 
la această stare de 
Analiza situației 
nă cu brigadieri, 
și ingineri din sector 
scos în evidență 
cauze principale, 
acestea, 
nologică 
general, 
ciențe 
tehnico-materială la 
velul întregii mine 
contribuit la perpetuarea 
nereal izărilor. deși, lună 
de lună, se părea că pro-

cauzele 
condus 

lucruri? 
împreu- 
maiștri 

a 
cîteva 
Intre 

indisciplina teh- 
și a muncii în 
ca Și unele defi- 
în aprovizionarea 

ni- 
au

impune pe
din Lupeni și 
magazinul gene- 
Petrila se află în 
faze de execuție.

publică 
Vulcan, 
ral din 
diferite 
Pe ansamblul său, planul
investițiilor din domeniul

desigur parțial, 
brigăzilor 

momentul trecerii 
zona respectivă. Un 
măr de formații de 
însă au rămas sub 
deși nu s-au confruntat 
cu asemenea situații. Bri
gada condusă de Gheor- 
ghe Șutacu. de exemplu, 
înregistra după primele 
cinci luni ale anului, un 
niinus de 2 206 tone. For
mația condusă de 
Corobea a avut, de 
menea, nerealizări în 
le luni. In luna mai 
rămas sub plan și 
gada de abataj condu
să de loan Cojocarii!.

Dar să revenim la pri
ma din cauze — la ne- 
respectarea disciplinei 
tehnologice. In primul

în 
prin 
nu- 

lucru, 
plan

Petru 
■ ase- 
i une-

a
bri-

rînd, cielogramelc de
lucru stabilite pentru fie
care abataj dotat cu corn-, 
plexe mecanizate — ini
țiativă valoroasă, care a 
fost pusă în aplicare la 
propunerea brigăzii Co- 
jocariu, și instituită ca a- 
tare ca formulă 
zatorică pentru
sector — nu au fost res
pectate de către toate bri
găzile și în toate schimp 
burile. Tăierea „in pa
nă", practicată de unele 
schimburi. între care ce
le conduse de Toader Zo- 
rilă, Dragos Teleagă și 
Simion Balea. din briga
da lui Petru Corobea, nu 
numai că a condus la 
nerealizarea sarcinilor pe 
fiecare schimb, dar a de
terminat stagnări ulteri
oare pentru „aducerea" 
la normal a liniei 
tului. Nercspectarea 
gramelor de lucru 
soldat, totodată, cu
reglări în desfășurarea 
pe schimburi a operațiilor

fron- 
ciclo-

3-a
de-

Anton. IIOFFMAN

(Continuate în pr.g. a 2-a)

comerciale, o problema 
agenda priorităților ■

ampla- 
au fost 

re- 
e-

torită schimbării 
samentului inițial, 
necesare alte avizări, 
facerea proiectului de 
xecuție și a documentați
ilor. Ca urmare, se impun,

INVESTIȚIILE - 
ia termen și de calitate

comerțului la finele 
inului semestru al 
nu e realizat decît 
proporție de 39 la_ sută. 
Constructorul — 
II al T.C.H. — s-a 
jat să 
rulu; 
sal la 
Acest 
poate fi onorat însă 
prin menținerea 
înalt ritm de muncă. Can
tina-restaurant din Petro
șani a fost admisă la fi
nanțare și are termen de 
punere in funcțiune luna 
septembrie 1982, Dai

pri- 
anului 

în

predea 
magazinul 
25 decembrie 
angajament

Grupul 
anga- 

benef’icia- 
univer- 

1981. 
nu 

decît 
unui

de urgență, de pe a- 
cum, stabilirea și trasa
rea noului amplasament 
pentru atacarea lucrării în 
timp. La Lupeni, cantina- 
restaurant are amplasa
mentul liber, dar începe
rea lucrărilor întirzie ne- 
avînd finanțarea deschi
să. La cantina-restaurant 
din Vulcan se constată o 
fază de execuție avansa
tă. Dacă se menține rit
mul actual de lucru, lu
crarea va putea fi pre
dată la termen. Este îm
bucurător faptul că la 
Lupeni, constructorul a

căzut de acord cu bene
ficiarul să termine cu șa
se luni mai devreme com
plexul de alimentație pu
blică. Se află în curs de 
execuție și complexul de 
alimentație publică din 
Vulcan, care are termen 
de predare luna iunie 1982. 
Lucrările la magazinul 
genera] din Petrila, cu 
termen de predare în sep
tembrie 1982, au fost sista
te de constructor. Motivul 
este întemeiat. Proiectan
tul nu a inclus în docu
mentație obiecțiunile for
mulate cu prilejul ac
ceptării documentațiilor.

Viorel STRAUȚ

Stadiul actual de exe-
cutie a obiectivelor des-
tinate lărgirii bazei co-
merțului impune Direc-
ției comerciale munici-
pale o preocupare mii

(Continuare in pag. a 2-a>



OM DE
Acum cîțiva ani a 

poposit. în Valea Jiu
lui. venind de pe me
leagurile Vasluiului, un 
tinăr, ca mulți alții. Vo
ia să muncească și să 
se afirme în Valea căr
bunelui- Pașii l-au îp- 

: dreptat spre mina Băr- 
; băteni. Absolvent al 
j cursurilor serale ale Lj- 
î ceului industrial minier 
i din Bălan, firesc, a fost 
E încadrat ca miner la o 
■ brigadă de pregătiri la 
i sectorul I. Luerind cu 
ț dăruire și pasiune, ală- 

turi de ortacii din bri- 
: gadă. Constantin Căl- 
= dare, despre el este vor- 
; ba, a fost promovat nu 
; de mult ca șef de 
; schimb.
î Om de nădejde al bri- 
î găzii, miner priceput 
!..............

tllrmare din pag. I)

din abatajele de mare ca
pacitate ale sectorului, 
aspect strict legat de po
sibilitățile de evacuare 
ritmică a cărbunelui. A- 
precierea membrilor co
lectivului cu care am dis
cutat s-a referit în ace
lași sens și la activitatea 
maiștrilor, a inginerilor și 
subinginerilor — între 
care cei trei adjuncți ai 
șefului de sector — Ște
fan Baciu, Gheorghe Dă- 
nilă și Petru Cenușă — 
care asigură asistența teh
nică pe schimburi. Aba
terile repetate din fron
turile direct productive 
la care ne-am referit, nu 
ar fi fost posibile dacă 
organizatorii producției
și-ar fi exercitat cu res
ponsabilitate sarcinile 
ce le revin în dirijarea 
activității din abataje, a- 
sigurînd cele mai bune 
condiții tehnice și orga
nizatorice, impunînd dis
ciplina fermă de care se 
simțea nevoia. N-u tre
buie să trecem cu vede
rea numeroasele absențe, 
nemotivate înregistrate
zilnic în sector — între 
20 și 45 în luna iunie —

NĂDEJDE |
care pune umărul la : 
greu, alături de ortacii : 
săi, așa l-au caracteri- : 
zat pe Căldare Costi- : 
că. membrii din orga- •; 
nizația de partid în- : 
tr-o recentă adunare ge- : 
nerală, hotărînd pri- : 
micea lui în rîndul co- ț 
muniștilor. :

Organizația de partid ; 
de la l.M. Bărbăteni s-a ; 
întărit cu un tînăr de ; 
26 de ani. „Om de nă- i 
dejde". cum l-au mai : 
numit, care tînăr fiind • 
nu și-a spus încă ulti- i 
mul cuvînt in cadrul co- î 
lectivului din care face ; 
parte. Și, oamenii bri- î 
găzii știu acest lucru, ; 
comuniștii au înțeles că i 
în el există un om al vi- : 
itorului. ;

Gheorghe BOȚEA ;

care au redus plasarea în 
abataje și în celelalte lu
crări miniere. Foarte mulți 
absenți șînt locatari ai că
minului de nefamiliști al 
minei, unde, așa cum ni 
s-a spus, în loc ca tine
rii să se cheme unii pe 
alții la șut, mai curînd 
se rețin de la lucru, an- 

A

întărirea disciplinei 
tehnologice

grenîndu-se în scandaluri 
și lenevie. Dintre „per
formerii" lunii iunie la 
nemotivate — Victor Bo
ghiu, Aurel Bușu, Au
rel Cristea, Ion Ignat și 
alții.

Pornind de la faptul că 
la sectorul III al l.M. 
.Lonea o parte din bri
găzi își realizează lună 
de lună sarcinile oe le. 
revin, și mai ales de la 
constatarea că în luna fu
nie. îndeosebi în a doua 
parte a lunii, extracția de 
cărbune s-a ridicat la ni-

întreprinderea de con fecții Vulcan își defi
nește pe zi ce trece personalitatea.

Foto : Ștefan NEMECSEK

velul preliminarelor zil
nice, se poate vorbi cu 
certitudine că rezervele 
interne ale colectivului 
au fost mai bine folosi
te în ultima vreme în- 
scopul creșterii produc
ției de cărbune, dar nu 
în totalitate. Opiniile ex
primate de cîțiva din in

terlocutorii noștri pun și 
mai pregnant în evi
dență acest fapt. „Am 
reușit ca împreună cu 
brigada pe care o conduc 
să depășim lunar sarci
nile proprii — ne decla
ra șeful de brigadă Iosif 
Bucur. Trebuie să spun, 
însă, că evacuarea căr
bunelui se realizează 
greoi. Lunar, cel puțin 
500 tone pg brigadă se 
pierd pentru că stăm 
din cauza defecțiunilor 
de transport". Prezentin- 
du-ne situația pe schim

buri, maistrul principal 
Constantin Bălașa, sco
tea în evidență mari di
ferențe în realizarea pre
liminarelor care. însuma
te pe o săptămînă, ajung 
și la 500 de tone de căr
bune.

Asupra perspectivelor 
din luna iulie, ing. Ște
fan Baciu, locțiitorul șe
fului de sector, afirma : 
„Sectorul se află intr-o 
asemenea poziție a liniei 
de front incit își va 
realiza sarcinile lunare. 
Toate abatajele au in
trat „la normal".

Aceasta impune însă 
valorificarea deplină a 
rezervelor interne ale co
lectivului, în primul 
rînd prin întronarea u- 
ne; înalte discipline mun
citorești de care depinde 
folosirea la parametrii 
ridicați a tehnicii din 
dotare, precum și prin 
ridicarea la nivelul planu
lui a realizărilor tuturor 
brigăzilor din sector. Co
lectivul a dovedit nu o 
dată că este capabil de 
efortul organizatoric ne
cesar atingeri; acestui țel, 
iar acțiunile care se cer 
aplicate îi șînt bjtne cu
noscute.

Predarea noilor spații 
comerciale

(Urmare din pag. I)

stăruitoare pentru asigu
rarea tuturor documenta
țiilor. în detalii, pentru 
rezolvarea problemelor 
de finanțare. Dar, în a- 
celași timp, și construc
torul trebuie să acorde a- 
tenția cuvenită acestor lu
crări. O serie de spații 
comerciale de la parterul 
blocurilor n-au fost pre
date la termenul prevă
zut. La Petroșani spațiile 
de la parterul blocului 
S 1, • din cartierul Aero
port. unde sint prevăzu
te o berărie și un ma
gazin auto-moto, fnsumind 
o suprafață de 951 mp, 
n-au fost predate nici în 
prezent, deși termenul de 
predare a fost în decem
brie 1980. Tot în întirzie- 
re cu mai bine de șase 
luni sint și spațiile comer
ciale care însumează 1730 
mp de la parterul blo
curilor 18 și 19 din Vul
can. -Se constată însă că 
la blocul S1 s-au luat 
măsurile care se impuneau 
pentru urgentarea pre
dării spațiilor comercia
le. în timp ce la Vulcan 
ritmul de lucru nu se ri
dică la nivelul cerințe
lor. Efectivul de munci
tori destinat lucrărilor de 
la blocul 17 este mult 
sub necesar. „Nu vom pu
tea termina nici în două 
luni spațiile comerciale 
și fațadele — ne-a infor

Consfătuire
Ui mare din pag 1)

rea in mai mare mă
sură a minerilor la 
autoconducerea și au- 
togestjunea activității 
întreprinderilor car
bonifere, creșterea răs
punderii conducători
lor formațiilor de lu
cru în această activi
tate.

mat marți 7 iulie a.c. 
maistrul Dumitru Ciobes- 
cu, șeful punctului de lu
cru de la blocul 17 —
din cauza efectivului scă
zut de zidari". In plus, 
din discuțiile avute la 
fața locului cu zidarii Du
mitru Anastasie, Gheor
ghe Rodeș și Nicolae Po
pescu, aflăm că din lip
sa mijloacelor de trans
port aprovizionarea for
mațiilor de lucru cu 
materiale nu se face la 
timp...

Printr-o hotărîre a Con
siliului popular munici
pal. noile blocuri nu vor 
mai li admise de benefi
ciar decît cu toate fini
sajele executate, înfăptui
rea acestei măsuri pre
supune repartizarea mai 
judiciosă a efectivelor de 
constructori și a lucrăto
rilor, astfel incit să fie 
respectate termenele de 
predare. In acest context, 
Pe agenda priorităților 
se cer înscrise în primul 
rind blocurile cu spații 
comerciale la parter. Cu 
atit mai mult cu cit de 
predarea la timp a spați
ilor comerciale depinde 
atacarea la timp a fron
tului de lucru pentru noi
le obiective de lărgire a 
bazei comerțului în anul 
1982, ca să nu mai vor
bim despre greutățile pe 
care le provoacă în a-* 
provizionarea populației.

La consfătuire par
ticipă mineri șefi de 
brigadă de la toate 
minele bazinului, ca
dre de conducere, spe
cialiști din producție, 
activiști de partid și 
de sindicat, fruntași 
în producție pe cinci
nalul 1976-1980 și în 
primul semestru din a- 
cest an.

Cu ce drept risipiți 
milioanele obștei, 

oameni buni ?
In 1978, au fost începute lucrările de construc

ții de apartamente și în capătul de jos al cartie
rului Aeroport din Petroșani. Constructorii din ca
drul grupului Petroșani al T.C.H. au atacat aici 
ansamblul de blocuri L1 și blocul 5, un front de 
lucru pentru 255 de apartamente. Au fost turnate 
fundațiile pentru tronsoanele L1 A, L1B și L1C. 
In apropierea complexului de blocuri L 1, patru din 
cele cinci tronsoane ale blocului 5 au fost zidite și 
compartimentate. In această faza de execuție, din 
anul 1978, lucrările au fost abandonate. Motivul 
invocat a fost lipsa de efective și concentrarea for
ței de muncă în alte zone ale șantierului pentru 
respectarea termenelor de predare a altoi- obiective. 
Deci, după ce s-au utilizat materiale de construcție 
în valoare de milioane de lei, fundații întregi tur
nate au fost pur și 'simplu ai>andonate. Deasupra 
celor patru fundații ale blocului LI a fost ridicat, 
finalizat și dat în folosință un singur tronson L 1 B. 
Tronsonul L1 C n-a putut fi surprins pe pelicula 
intrucît are fundația și inclusiv pardoseala 
rite cu pămînt. 
reluate lucrările, 
tru, la începutul ---------  .... -- - „
doar la blocul 5. Au fost predate deja — fără fini
sa iele exterioare — primele 40 din cele 95 de apar
tamente ale blocului 5. Dar la tronsonul al cincilea, 
cu fundația gata turnată, lucrările n-au fost incm- 
se în planul de apartamente pentru acest an. Abia 
pentru luna octombrie se prevăd să fie predate și 
celelalte 40 apartamnte, din tronsonul B al blocului 
5 In Plus n-au fost începute încă finisajele exteri
oare și nici lucrările prevăzute în proiect pentru 
sistematizarea pe orizontală din aceasta zona locui
tă. De menționat că 90 la sută din planșeele blo
cului L 1 A și circa 10 la sută din cele ale blocului 
L1 C sint gata transportate la fața locului, în aș
teptarea montajului. .

Însemnate fonduri bănești aruncate pe apa sim- 
betei 7 Așa ceva este de neconceput ! Se impune o 
analiză exigentă, la nivelul Trustului de construcții 
Hunedoara — Deva, al altor foruri superioare de 
decizie pentru reluarea lucrărilor. Iar cei ce se lac 
vinovați de cheltuieli inutile -și de risipa bunurilor 
statului să fie trași la răspundere cu toată aspri
mea.

( acope- 
Timp de doi ani, a’ci n-au fost 
La semnalul critic al ziarului nos- 
acestui an au fost reluate lucrările

Lingă blocul turn S 1 din capătul cartierului Ae
roport constructorii au abandonat fundațiile unor 
blocuri (în imagine). Tone de metal și betoane au 
fost îngropate ș; lăsate pradă efectului distructiv al 
intemperiilor, la fel ca și numeroase cofraje meta
lice Și alte materiale de construcții.

Ultimul tronson din 
blocul 5, o altă fun
dație gata turnată, a- 
coperită parțial de ve
getație este dată „ui
tării". O mulțime de 
panouri-beton prefa
bricate, cofraje meta
lice și cîteva panouri- 
plan de mult timp pă
răsite dau un aspect 
dezolant acestui loc.

Fundația pe 
care ar fi tre. 
buit să se înalțe 
un bloc turn cu 
apartamente 
confortabile și 
luminoase, pă
răsită de cons
tructor. consti
tuie acum loc 
de depozitare 
pentru gunoaie, 
resturi menaje
re. numeroase 
alte reziduuri 
printre care 
chiar și trun
chiuri de co
paci.

FOTO - ANCHETĂ

Prefabricate din beton pentru structura de re
zistență a blocului stau neutilizate, degradindu-se 
sub jnfluența ploilor Și diferențelor de temperatu
ră in jurul blocului 5 pe o suprafață de cîteva sute 
de metri. Atit gropile din jur, cit și stivele de plan- 
șee constituie un real pericol pentru copiii care se 
joacă in zonă.

Foto-anchetă realizată de
Ștefan NEMECSEK și Viorel STRÂUȚ

Zeci, poate sute de 
tone <ie fier beton pre
gătit pentru a fi pus 
in operă ruginesc, se 
degradează, fiind a- 
coperite parțial cu ve
getație, așteptind ca 
cineva să-și aducă a- 
minte că ele costă su
te de mii de lei !



3

l AȚI 
1 !

că se 1 
pen- I 

u timp I 
a lucră- I 
nizare a | 
evard al . 
nai că I 
>ri auto ■ 
rcă să I 
>ate a- I 
acțiuni. | 

e lungă, J 
ti vezi 
de toa- I 
catego- ■ 

are li- 
urcă e- 
îuncitori 
e actl- 
îi va 

da să 
locurile 

jjate, că I 
termi- | 

il nici |

UTAT
D ? ;
■, in fa- I 
ndustrial I 
etroșani | 
tat“ un I 
e. Ade- I 
le atrac- .

Au- | 
2411, 1 
Fran- 

in g ar
cuiește 

parcă 
■> ce o- I 
nuiau să | 
îă. E a- 
în curte 
orul de 
sini a- 
înă jos... 
itorii ca- I 
.așina pe I 
a căutat I 
tie Po- I 

v iteza | 
depășire I 
ă, iz- 
na de- 
isturna- 
a fost 

ir destul 
aibă ce 

re ta.

I
Acolo I 

adăpost'1 I 
din Pe- . 

ce al 
■tă „să-și • 

de 9 I 
la drum. I

I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i
i
i 
i 
îi
i

i 
i 
i i l 
i 
i 
i 
i 
i 
i
i 
i

Miine se trage tartina peste actuala ediție a Festiva!u!ui național „Cintarea României"

Succes deplin formațiilor artistice din Valea Jiului I
Iată, așadar, după doi ani de concur

suri, de satisfacții și emoții, de pregă
tiri asidue în repetiții prelungite, mîi- 
ne se va trage cortina ediției actuale a 
festivalului muncii și creației „Cînta- 
rea României".

Prilej de afirmare a marilor ca
pacități creatoare ș» nebănuitelor po
sibilități interpretative ale poporului 
nostru, festivalul a reliefat, cu putere 
sintetică, marea forță artistică, talen
tul oamenilor muncii din diverse do
menii de activitate.

Asemenea tuturor zonelor țării, 
Valea Jiului, străveche vatră de cărbu
ne, a fost, prin miile de artiști ama
tori — mineri, preparatori, construc
tori de mașini, energeticieni, cadre di
dactice și elevi, jieni coborîți din sate
le de legendă ale Parîngului și Rete
zatului — o prezență remarcabilă în 
Festivalul național „Cintarea României".

După fazele republicane de la 
Alba Iulia, Sibiu și Deva, astăzi și mîi- 
ne alte formații artistice vor duce me
sajul activității culturale din Valea 
Jiului în confruntările ce vor avea loc 
la Oradea și Lugoj.

Astăzi, pe scenele din orașul de pe 
Crișuri vor evolua :

Formația de satiră și umor a

clubului sindicatelor din Lonea (ins
tructor și textier Gheorghe Negraru), cu 
programul „Bucuriile muzicii'1 (în foto).

♦ Cuplu] satiric al Casei de cul
tură din Petroșani (Gheorghe Negraru 
— loan Velica).

0 Grupul vocal-instrumental de 
muzică Pop „Color11, al I.R.I.U.M. Pe
troșani.

Grupul vocal-instrumenta] de 
muzică rock „Acustic", al Comitetului 
municipal U.T.C.

Solistul de muzică folk. Floren
tin Budea de la formația „Parîngul" 
Petroșani

Duminică, la Lugoj, vor fi prezen
te în concurs.

-Corul „Freamătul adîncului" al 
minerilor de la Petrila (dirijor Vladi
mir Ureche). ,

Corul tineretului de al I.U.M. 
Petroșani (dirijor, același Vladimir U- 
reche).

Corul mixt al sindicatelor Vul
can (dirijor Fiilop Attila).

Corul de femei al sindicatului în- 
vățămînț Petroșani — Petrila (dirijor, 
prof. Teodora Jurca).

Urăm tuturor acestor formații 
si interpreți, mult succes și locuri de 
frunte !

Tinerețe - la propriu și la figurat

Consemnăm cîteva impresii, 
duri și speranțe ale membrilor 
formații calificate Ia faza finală :

gin- 
unor

Dorina Crișan are 20 
de ani și este sudor in 
secția construcții me
talice la I.U.M. Petro
șani. Alături de alte 11 
colege din secție este 
membră a corului tine
retului din uzină — o 
formație fără stagii prea 
vechi, dar care, iată, a 
ajuns în faza republica
nă a festivalului. La 
primul ei interviu de 
artistă amatoare nu 
pare deloc timidă și, 
deja, vorbește în termeni 
de specialitate.

— Noi sopranele ne 
descurcăm destul de bi
ne, fiindcă dirijorul nos-' 
try, Vladimir Ureche, a 
repetat mult cu noi. se
parat. Respectăm fraza 
muzicală, ne-am pus la 
punct dicția. Și iată 
într-un timp relativ 
scurt corul nostru este 
cea mai tînără formație 
artistică din Valea Jiu
lui, și la propriu, și la 
figurat. In primul rînd.

a fost înființat în aceas
tă ediție a festivalului 
și apoi pentru că media 
de vîrstă a coriștilor 
este 22 de ani. Despre 
concurs, ce să vă spun? 
Dacă pînă acum la 
LU.M.P. se reparau u- 
tilaje miniere și acum 
se construiesc, și noi co
rul. dacă pînă acum cîn- 
tam la diferite ocazii 
fără jurii și concurenți, 
acum sintem într-o ma
re competiție si vom da 
totul să ne ridicăm la 
înălțimea unui concurs 
de asemena importanță. 
Nu știu dacă e cea mai 
fericită comparație, dar 
și munca culturală din 
uzină trebuie să se ri
dice la nivelul preten
țiilor colectivului de 
constructori de mașini. 
Oricum, dacă o să ne 
întoarcem laureați, o să 
vedeți cum cortil nostru 
o să fie mai... matur

Nouă fele și o forma
ție de satiră ș; umor 
redutabilă. Redutabilă 
pentru că a întrecut pe 
rînd la fazele munici
pală. județeană și in
terjudețeană formații cu 
tradiții, cu vitrine pline 
de trofee valoroase ob
ținute la diverse concur
suri ale genului. La 
clubul sindicatelor din 
Lonea, directorul așe- 
zămintului. Aurel lifuș- 
cu, a mobilizat educa
toarele de la Căminul- 
creșă din cartierul 8

„Bucuriile muzicii" — 
bucuria succesului

„Vom cîștiga un premiu..."
Pe minerul șef de bri

gadă Constantin Necula, 
de la sectorul V al I.M. 
Petrila îl cunoscusem 
mai demult, in subteran, 
la locul său de muncă. 
Acum 11 regăsim alături 
de ortacii săi la repe
tiția corului „Freamătul 
adincului", al cărui com
ponent este încă de la 
înființare. Iată ce ne-a 
spus :

— Am participat la 
toate fazele festivalului 
național și ne-am com
portat foarte bine, în
trunind de fiecare dată

sufragiile juriilor. Nu 
putem spune că n-am 
avut concurenți, sau că 
am fost cu două „clase11 
mai buni, dar măiestria 
dirijorului nostru și "făp
tui că noi l-am urmat 
întotdeauna cu încre
dere ne-au adus mereu pe 
podium. Acum, după 
pregătirea noastră,, du
pă condițiile de repe
tiții care ne-au fost 
create, după speranțele 
care s-au pus în noi, 
promitem că o să fim 
printre primele trei for
mații.

Martie Petrila Și— ia- 
tă-le în faza finală. 
Educatoarea Mariana 
Mihăescu ne destăinuie :

— Programul nostru, 
„Bucuriile muzicii11 — 
un leit-motiv ales și re
alizat de Gheorghe Ne
graru satirizează aspec
te din viața și activita
tea orașului Petrila. Și, 
nu așa. cu duhul blîn- 
dețiî. Ii luăm în tărbacă 
pe indisciplinații de la 
mină, pe gospodarii o- 
rașului, telefoanele. lu
crătorii comerciali, în
tr-un cuvînt nu ne-a 
prea scăpat nimic. Toa
te acestea pe muzică. De 
aici titlul programului 
„Bucuriile muzicii11, deși 
nu știm cit de mult se 
bucură cei vizați. Ori
cum, pentru noi „Bucu
riile muzicii11 am dori să 
însemne bucuria suc
cesului, de care pînă a- 
cum n-am dus lipsă și 
pe care îl dorim din tot 
sufletul și la faza repu
blicană.

Mircea BUJORESCU
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La căminul cultural din Jieț O nouă dramă de I.D. Sîrbu
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Activitate „sublimă, dar
Cu un an în urmă, urmărind cîteva duminici 

culturale la Jieț, evidențiam penuria acțiunilor ini
țiale la căminul cultural din acest sat alcătuit din fa
milii de mineri și țărani cu gospodărie individuală, 
in ciuda bogatei palete de preocupări artistice ale 
locuitorilor săj (melos popular, cusături, mărturii et
nografice ele). In acest răstimp, în urma criticilor, 
dar și a stăruințelor unor pasionați animatori ai 
folclorului, a luat ființă un masiv grup de fluierași, 
care a și ajuns pînă la finala Festivalului național 
„Cintarea României11. Să fim însă înțeleși — repe
tițiile și spectacolele s-au desfășurat la clubul din 
Lonea ; așezămîntul cultural din Jieț nu are nici un 
„amestec" la promovarea artei interpretative a flu- 
ierasilor. Ce s-a întreprins pentru revigorizarea ac
tivității culturale la Jieț ? Ne-am propus să sur
prindem o nouă duminică culturală în sat.
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...Pe terenul de sport 
al școlii, jucau fotbal ti
nerii încă neincorporațî 
cu leaturile mai vechi. 
Intr-o pauză, unul din
tre fotbaliștii de dumi
nică. Cornel Pilea, lă
cătuș la IM. Lonea, tată 
a patru copii, nu-și as
cunde dezamăgirea :

— Fotbalul de dimi
neață e singura noastră 
distracție duminicală. 
Cu vreo trei anj în urma 
aveam o sală de sport, 
cu patru mese de tenis... 
De șah, rummy, alte jo
curi distractive nu poate 
fi vorba. Pe ușa căminu
lui atirnă, maj totdeau
na. un ditamai lacăt...

Subscriu la aprecierea 
sa coechipierii, adversa
rii. ba chiar Și arbitrul 
întîlnîrii, pensionarul Pa
tru Pilea. La cămin, 
cele zise de Pilea junior 
se adeveresc. II căutăm

pe Pătru Trăilă, operator 
proiecționîst. cu care re
venim în sala de specta
cole. înăuntru. curățe
nie lună — am dat 150 
de lei la două femei, din 
banii mei, mărturisește o- 
peratoruL

— Care este programul 
de activități cultural- 
științifice și artistice al 
căminului ?

— Păi. de două ori pe 
săptămînă. film. De rest 
ar trebui să se ocupe to
varășul Oprița.

Tovarășul Oprița este 
directorul clubului cul
tural din 1975, exact de 
cinj activitatea așezămîn- 
tului a început să șchioa- 
pete. S-au autodesființat 
formațiile artistice (dan
suri, teatru. fluierași, 
grup-vocal, obicei fol
cloric etc.) ; biblioteca, 
cu un spațiu infim, are 
o activitate sporadică,

fiindcă bibliotecara e din 
satul Cimpa. In plus, in 
clădirea căminului a fost 
găzduit, temporar. Petru 
Nemeș, un locuitor al co
munei, a cărui casă s-a 
prăbușit în urma unei 
calamități naturale. So
luție temporară care du
rează de mai bine de...
doj ani. L ă s ț n d 
toată activitatea în
seama unui om de 55 de
ani; care de fapt este a- 
chizitor de produse ani
maliere (ca operator pro- 
iecționist a vrut să-și dea 
de maj multe ori demisia), 
dar cui. pentru că... con
siliul fantomă de condu
cere a căminului cultu
ral și-a abandonat obli
gațiile și îndatoririle, 
fără să fie „deranjat11 de 
cineva.

Fiind duminică, ne-am 
îndreptat spre localul de 
alimentație publică, bine 
populat după ora 10- In
tre consumatori. îl re
cunoaștem pe Mihail Do- 
bre, ziș Nelu, semnalist 
Ia I.M. Lonea, un fluie- 
raș solist de real talent. 
De altfel, familia Do- 
bre este cunoscută prin 
neîntrecuții săi fluierași, 
in grupul, care a cîntat 
Ia scena finală din Alba 
Iulia, s-au aflat frații Mi
hail, Ionel și Rusu Do- 
bre, împreună cu o altă 
rudă apropiată. Miron Do- 
bre.

— De cite ori ați cîn-

tat pe scena canonului 
cultural din Jieț ?

— In ultima vreme ni
ciodată. Dacă ne cheamă 
cineva, venim cu plăcere.

— Dumneatale ai 45 de 
ani, doi copii, muncești 
la mină ; ai greutăți ; ai 
mai putea veni la cămin?

— Cum să nu. Să cînt, 
simt mereu nevoia. Nu
ma; să ne cheme cineva, 
să se organizeze ceva la 
cămin...

Iată deci cum un grup 
de fluierași, celebru de 
acunt în țară, e pur și 
simplu necunoscut in sa
tul natal. Comentariile 
sînt de prisos. 
Desigur, de această 
stare de lucruri nu se fa
ce vinovat doar directo
rul căminului cultural, 
despre care se zice că e 
„acoperit" pe la consi
liul popular din Petrila, 
ci răspunderea o poartă 
chiar și comitetul oră
șenesc de partid. Au 
mai fost sesizate aceste 
aspecte, s-a promis că 
se iau măsuri eficiente si 
prompte, totuși viata cul
turală la Jieț este „subli
mă" .vorba maestrului 
Caragiale, dar lipsește 
cu... desăvîrșire.

Ca în fiecare duminică 
de pînă acum, ca in zile
le de peste săptămîină, 
și duminica trecută un la
căt mare a tronat pe ușa 
căminului cultural din 
Jieț. Pînă cînd ?

Ion VULPE
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„Simion cel drept", 
pe scena Naționalului craiovean
Dramaturgul petrilean 

I.D. Sîrbu revine în Vale 
de cîte ori are prilejul, 
se știe multe din piesele 
sale își au obîrșia de 
inspirație din această 
străveche vatră de neam;
cu fiecare reîntoarcere 
din Bănie, fostul asistent 
al marelui poet și filo
sof Lucian Blaga, la U- 
niversitatea clujeană, se 
bucură de noi împliniri 
în conștiința iubitorilor 
Thaliei, opera sa fiind 
„jucată11 în diferite tea
tre din țară. întrUcît 
propune conflicte și răs
punsuri la întrebările car
dinale ale societății româ
nești. privită atît sin
cronic cît Si diacronic.

Dezbaterea sa drama
tică spulberă adesea 
canoanele genului, con
fruntarea de idei dezvăluie 
filonul lor filosofic, dar 
dincolo de cenzura fap
telor străbate un ro
mantic de largă respira
ție, un atașat de marile 
valori spirituale ale po
porului. Consecvent în în
țelegerea operei lui I.D. 
Sîrbu. colectivul Teatru
lui Național din Craiova 
și-a încheiat, nu demult, 
stagiunea cu premiera 
absolută (12 iunie) a dra
mei „Simion cel drept", 
care s-a bucurat de o pri
mire deosebită. Despre 
piesă au scris elogios cri
tici de 1 mare autoritate 
precum N. Carandino, N.

Barbu, Th. Mănescu. Ma- 
ragareta Bărbuță, A. 
Paleologu, N. Balotă și 
alții, cdnsiderînd-o drept 
punct de referință în o- 
pera lui I.D, Sîrbu. Asu
pra laboratorului dra
matic criticii s-au a- 
plecat mai puțin, rele
văm însă că subiectul 
conflictual l-a urmărit 
multă vreme pe autor, 
gestația lucrării a durat 
ani de zile, într-o fază 
inițială confruntarea dia
lectică, neantagonistă,
deși pe alocuri dureroa
să, între vechi și nou (a- 
cesta este motivul intri
gii) fusese plasată în lu
mea mineritului, în Vale. 
In esență, jocul replici
lor bine strunite de acto
rii craioveni Iancu Goan- 
ță. Elena Gheorghiu. E< 
caterina Nazare-Bârlă- 
deanu. Ion Colan Și cei
lalți, evidențiază drumul 
înțelegerii parcurs de 
ciobanul Simio-n cel drept, 
care spune adio mioriti
cului oătun, dar nu și 
moștenirii' spirituale a me
seriei patriarhale a stră
moșilor noștri.

Se poate concluziona 
deci că. prin „Simion cel 
drept". I.D. Sirbu adaugă 
opere; sale noi nuanțe de 
profunzime și talent, sta-* 
tuîndu-și astfel prin îm
plinirile vocațîooale, lo
cul distinct ;n dramatur
gia noastră. (Andrei A- 
POSTOL).
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„Contemporanul** 
Adunare festivă

(Urmare din pag. 1)

In numele Consiliului 
Culturii și Educației So
cialiste, al < jlectivului 
redacțional a! revistei
„< ontemporar.ilT1, al cola
boratorilor sj cititorilor re
vistei prezenți la această 
ad mare festivă, tovarășa 
Suzana Cădea, președintele 
Consiliului Culturii și E- 
dueației Socialiste, a trans
mis tovarășului secretar 
general Nicoiae Ceaușescu, 
președintele Republicii, 
cele mai calde și sincere 
mulțumiri pentru cuvinte
le de înaltă prețuire adre
sate revistei, pentru înalta 
cinstire făcută prin confe
rirea Ordinului „23 Au
gust" clasa I.

Din partea întregului 
colectiv al publicației a 

luat cuvîntul Vasile NicO- 
lescu, președintele consiliu
lui de conducere al revis
tei „Contemporanul".

Cu același prilej au ros
tit alocuțiuni Ion Ctlm- 
pănașu, președintele Con
siliului ziariștilor, director 
general al Agenție; româ
ne de presă „Agerpres", 
Ștefan Voicu, redaetor-șef 
al revistei „Era socialistă", 
George Ivașcu, director al 
revistei „România literară". 
Ion Țăranu, redactor-șef al 
revistei „Cronica" din Iași, 
și Alexandru Bălăci vice
președinte al Uniunii scri
itorilor.

In încheierea adunării 
cei prezenți au adoptat în- 
tr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, o telegramă a- 
dresată tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu.

Vi/ita ministrului afacerilor externe
a! Romanici in Angola

LUANDA 10 (Agerpres). 
Tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe al Re
publicii Socialiste Româ
nia, a avut, la sediul C.C. 
al MPLA — Partidul Mun
cii. o întrevedere cu Lucio 
Lara, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. 
al MPLA — Partidul Mun
cii. Cu acest prilej s-a ex
primat satisfacția pentru 
continua adîncire a ra
porturilor de solidaritate 
și colaborare între Parti
dul Comunist Român și 

MPLA — Partidul Muncii, 
în spiritul acordului de co
laborare dintre cele doua 
partide convenit cu prile
jul vizitei tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secre
tar general al P.C.R.. pre
ședintele Republicii Socia
liste România, la Luanda 
în aprilie 1979.

Totodată, s-a exprimat 
dorința dezvoltării în con
tinuare a acestor raporturi. 
S-a efectuat, de asemenea, 
un schimb de păreri cu 
privire la unele probleme 
internaționale actuale, în
deosebi referitor la situa
ția din Africa australă.

PETROȘANI _ 7 No
iembrie : Pruncul, pe
trolul și ardelenii ; Re
publica : Hanul haidu
cilor; Unirea: Îmi sare 
țandăra.

LONEA : Marfă furată.
ANI NO AS A : Drepta

te pentru toți.
VULCAN ,— Luceafă

rul : Omul munților.
LUPENI — Cultural: 

Șantaj; Muncitoresc : 
Dublu delict.

URICANI: Secretul
nisipurilor.

TV
9,20—10,00 Teleșcoală. 

: 9,20 Curs je limba spa

niolă; 9,40 Curs de lim- î 
ba franceză; 10,00 Film 1 
artistic: „Căutarea". ;
Producție a studiourilor Ș 
americane. . 11,40 Limba : 
și literatura româna; ; 
12,00 Capodopere — ț 
mari interpreți. Concer- • 
tul pentru vioară și or- i 
chestră de Beethoven. i 
Solist Yehudi Menuhin; i 
13,00 Mozaic cultural - •
artisljc — sportiv. Sport ; 
la ora 16,00 tenis de ! 
cîmp; 18,05 Mongolia — \
țara cerului senin; 18,35 ;
Săplărnjna politică; 18,5'.) ; 
1001 de seri;-19,00 Tele- i 
jurnal; 19,30 Călătorie ; 
prin țara mea; 19,55 
Tel< n lopedia; 21 >, 10 î
Film serial: Dallas. Epi- I 
sodul 15; 21,30 Umor... = 
la minut; 22,05 Telejur- ; 
■nai. Sport; 22,30 Nuc- 3 
turna TV.

Convorbiri 
iugoslavo- 

palestiniene
BELGRAD 10 (Agerpres) 

— Veselin Giuranovici, 
președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, a avut con
vorbiri eu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului 
Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Pales
tinei, care face ° vizită 
la Belgrad. Cu acest pri
lej, a fost exprimată în
grijorarea în legătură cu 
situația din Orientul A- 
propiat Și regiunea Gol
fului. Cei doi interlocu
tori au reafirmat identi
tatea de vederi în ce pri
vește o soluție justă a 
crizei din Orientul A- 
propiat. în primul rînd 
prin retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocu
pate Și recunoașterea 
drepturilor legitime ale 
poporuluj. palestinian.
Au fost discutate. tot
odată. probleme ale rela
țiilor bilaterale.

La convorbiri au parti
cipat Iosip Vrhoveț, se
cretarul federal pentru 
aiacerile externe, și Faruk 
liiddoumi, șeful Depar
tamentului Politic al OEP.

,,Liverpool — simbolul crizei britanice"
Liverpool, al cărui car

tier Toxteh a fost teatrul 
violentelor tulburări de 
sâmbătă și duminică, con
stituie un exemplu tipic al 
crizei și declinului indus
trial care afectează Marea 
Britanic.

Acest mure port este, 
intr-adevăr, grav lovit de 
recesiune. *Dacă zeci de i- 
mobile din cartierul Tox
teh se află în ruină ca ur
mare a ciocnirilor de la 
sfir.șitul săptămînii trecute, 
sute de alte clădiri au fost 
anterior demolate sau pă
răsite in centrul orașului, 
în zona portului ori în 
suburbii, întreprinderile 
care le ocupau fiind nevo
ite să le părăsească în ur
ma falimentelor. In timp 
ce, în epoca revoluției in
dustriale, la Liverpool e- 
xista o mare cerere de 
brațe de muncă, în iulie 
a.c. peste 80 000 din cei 
peste un milion și jumă
tate de locuitori ai mare
lui oraș-port erau șomeri. 
Și. săptămîna trecută, ze
cilor de mii de oameni lip
siți dc posibilitatea de a 
munci li se ofereau doar 
1 019 posturi.

A 60-a aniversare a 
Republicii Populare Mongole

ULAN BATOR 10 (Ager
pres). La 10 iulie, la Ulan 
Bator, a avut loc ședința 
festivă cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări a Re
voluției Populare Mongole.

In prezidiul adunării se 
aflau Jumjaaghiiin Țeden- 
bal, secretar general al 
C.C. al P.P.R.M., președin
tele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R.Pi

INTR-UN document 
dat publicității la Buenos 
Aires, nouă formațiuni 
politice argentiniene, în
tre care și Partidul Co
munist, s-au pronunțat 
pentru adoptarea de că
tre guvern a unor măsuri 
urgente care să conducă 
la soluționarea probleme
lor majore cu care este 
confruntată țara — trans
mite agenția Prensa la
tina. Documentul eviden
țiază necesitatea nor
malizări, complete a vie
ții politice interne, ela
borarea unui statut al 
partidelor politice, ' care 
să ofere cadrul adecvat 
de desfășurare a activi
tății acestora. continua
rea fermă a procesului 
de democratizare a vieții 
interne argentiniene.

PARLAMENTUL din 
Bangladesh a aprobat, la 
cererea primului minis
tru, Shah Azizur Rah-

Construit la extremitatea 
nordică a estuarului rîu- 
lui Mersey, Liverpool lasă, 
în ansamblul său, o impre
sie de sărăcie generală. 
Mobilele. construite în 
majoritate din cărămidă a- 
parentă, nu mai au demult 
culoarea roșie caracteristi

Din presa străină
(AGENȚIA FRANCE I’RESSE)

că, ce a dispărut sub fu
ninginea emanată de coșu
rile fabricilor. La Toxteh, 
impresia de sărăcie este și 
mai apăsătoare. In zona 
nordică a acestui cartier, 
unde majoritatea locuitori
lor sînt de culoare, o mare 
parte a clădirilor nu dis
pun de instalații sanitare, 
iar dughenele negustorilor 
par ieșite de-a dreptul 
dintr-un roman de Charles 
Dickens.

Potrivit statisticilor mu
nicipale. în cartierele să
race ale orașului, 47 la 
sută dintre locuitorii de

Mongole, alți conducători 
de partid și de stat mon
goli.

In prezidiu au luat loc, 
de asemenea, conducătorii 
delegațiilor străine prezen
te la sărbătoarea naționa
lă a R.P. Mongole. Delega
ția de partid Și guverna
mentală a țărij noastre es
te condusă de tovarășul 
Petre Lupu, membru al 
Comitetului Politic Execu

man, menținerea stării 
de urgență proclamată la 
30 mai ac. în urma asa
sinării președintelui Ziaur 
Rahman. Prin decizia 
Parlamentului, notează 
observatorii politici din 
Dacca, starea de urgență 
ar putea fi menținută 
peste perioada de 120 zi
le prevăzută ca termen li
mită de către Constitu
ție.

ADUNAREA Naționa
lă a Franței a acordat vo
tul de încredere în noul 
guvern de coaliție for
mat din reprezentanți ai 
partidelor socialist, co
munist, Mișcarea radi
calilor de stingă și Miș
carea democraților. Vo
tul a intervenit la sfîr- 

culoare .și 43 la sută dintre 
albi sînt șomeri, iar 90 la 
sută dintre tineri între 16 
și 19 ani — vîrsta medie 
a celor care au participat 
la tulburările amintite — 
se află, de asemenea, în 

căutarea unui loc de muncă. 
Toxteh trăiește la paro

xism criza care afectează
Liverpoolul unde, potrivit 
aprecierilor consilierilor
municipali, aproximativ
o uzină din șase și-a în
chis porțile în ultimii ani.

Pentru majoritatea locu
itorilor cartierului amintit, 
ca și pentru personalitățile 
politice ale opoziției din 
regiune, în această stare e_ 
conomică și nu în relațiile 
interrasiale trebuie căutată 
explicația violentelor inci
dente.

La această situație eco
nomică deplorabilă s-a a- 
dăugat o bruscă reducere 

tiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Colegiului Cen
tral de Partid.

In cadrul adunării fes
tive, Jumjaanghiin Țeden- 
bal a prezentat raportul 
„A 60-a aniversare glo
rioasă a Revoluției Popu
lare Mongole".

In cadrul ședinței festive 
au rostit cuvîntări de sa
lut conducătorul delegației 
române și șefii celorlalte 
delegații străine partici
pante la sărbătorirea aces
tui eveniment.

LICEUL ECONOMIC
Șl DE DREPT ADMINISTRATIV 

PETROȘANI
face înscrieri pentru cursul seral 

la clasele IX și XI — profil economic.
Informații suplimentare telefon 42 25?

șitul dezbaterilor pe mar
ginea programului gu
vernamental. prezentat 
de către primul ministru 
Pierre Mauroy. In favoa
rea programului guverna
mental au fost exprimate 
302 voturi, jar împotri
vă 147.

POLITICA internă și 
externă a R.P. Bangla
desh va rămîne neschim
bată — a declarat pre
ședintele interimar al a- 
ceste, țări, Abdus Sattar, 
într-o alocuțiune rosti
tă miercuri la posturile 
de radio și televiziune. 
Baza activității interna
ționale a R.P. Bangla
desh a fost și rămîne jie- 
alinierea. respectarea su
veranității și integrității 
teritoriale. neamestecul 
în treburile altor state și 
rezolvarea prin mijloace 
pașnice a tuturor dispu
telor — a arătat Abdus 
Sattar.

ANUNȚ
COOPERATIVA DE CONSUM HAȚEG, 

prin agenții achizitori din comuna Banița și 
celelalte localități din Valea Jiului,

ACHIZIȚIONEAZĂ 
de la gospodăriile populației și ahe unități 
deținătoare, cai reformă, iepuri de casă, 
miere de albine și fîn în cantități nelimitate.

Recepția de cai va avea loc în ziua de 
21 iulie 1981, orele 10—12, la centrele de 
preluare din Banița, Petroșani, Vulcan, Lu- 
peni, Uricani, la bazele i.R.I.C.

Deținătorii de cai vor avea acte de 
proprietate și certificate de maleinare.

Începînd cu luna iulie posesorii de cai 
reformă pot valorifica zilnic aceste animale 
luînd legătura cu cooperativele de consum 
comunale și agenții achizitori ai acestora.

Relații suplimentare se pot obține la 
U.J.C.C. Deva, Biroul achiziții — telefon 
14 530 sau Cooperativa de consum Hațeg, 
telefon 70 013.

a fondurilor sociale. Po
litica guvernului conserva
tor condus de Margaret 
Thatcher în ce privește re
ducerea cheltuielilor publi
ce a avut consecințe dezas
truoase la Liverpool. Priva
tă de subvenții, in special 
pentru locuințe, municipa
litatea a fost nevoită să 
suspende programele de 
modernizare a clădirilor de 
locuit, începute anterior 
la Toxteh. Decepția provo
cată de această evoluție nu 
a întîrziat să ia forma vio
lenței.

La Liverpool, majoritatea 
locuitorilor insistă asupra 
faptului că cei care au 
provocat tulburările de la 
sfîrșitul săptămînii trecute 
nu erau deloc în majori
tate negri.

In nici un caz ciocnirile 
amintite nu au constituit 
o confruntare directă între 
două comunități rasiale, a 
afirmat el. Ele au fost, 
înainte de orice, strigătul 
de disperare al unei în
tregi comunități umane, 
dezmoștenite și uitate, fie 
ea albă sau de culoare.

(Agerpres)

CETĂȚENI I
Contribuiți la valorificarea unor însem

nate resurse economice prin predarea sti
melor și borcanelor din gospodăria dv. la 
schimb, contra marfă sau numerar, îa toate 
unitățile comerțului de stat sau cooperatist 
care comercializează produse alimentare în 
sticle și borcane.
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